Protestantse gemeente Naaldwijk zoekt:

Predikant
m/v

0,7 - 1,0 fte

Wie wij zijn:
We zijn een veelzijdige, actieve en vooruitstrevende gemeente van zoekers, doeners en denkers.
Onze gemeente telt circa 2500 leden die op velerlei manieren betrokken zijn.
Wij willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen getuigen van het geloof in
de vorm die bij hen past. Wij vinden het belangrijk om met onze activiteiten aan te sluiten bij wat leeft
onder al onze gemeenteleden. Met verbinding, inspiratie en aandacht voor elkaar willen we het
geloof samen vormgeven.
Kernwoorden binnen onze gemeente zijn:
Verbinding

Inspiratie

Aandacht

Verbinding met God, elkaar en
de mensen om ons heen.

Inspiratie voor het leven en
geloof.

Aandacht voor elkaar en
anderen, in goede en slechte
tijden.

Zichtbaar aanwezig en in
verbinding staand met de
maatschappij.

Vormgegeven in eredienst,
bezinning, verdieping en
diverse activiteiten.

Zorgen dat iedereen binnen de
gemeente zich gezien en
gehoord voelt.

We zouden graag in contact komen met een (ervaren) predikant, die:
 Uitnodigende, eigentijdse en inspirerende vieringen/erediensten vorm geeft, gelinkt aan de
actualiteit.
 Een brede pastorale belangstelling heeft met een lichte nadruk op de leeftijdsgroep 40-60 jaar.
Die ziet wat er speelt, wat er nodig is en daarnaar handelt.
 Een uitgesproken teamspeler die goed weet samen te werken met ons actieve kader van
vrijwilligers, de collega-predikant(en), organisaties en met andere geloofsgemeenschappen
binnen het Westland.
Voor meer informatie over onze gemeente kunt u terecht op www.pkn-naaldwijk.nl
Daarnaast sturen wij u graag een beschrijving toe van onze gemeente.
Deze kan worden opgevraagd via beroepingscommissie@pkn-naaldwijk.nl.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de beroepingscommissie,
Jan van der Wel 06 51224211
Scan de QR-code voor een ontmoeting met onze gemeente.
Er is voor de nieuwe predikant een woning beschikbaar.
Wij ontvangen uw sollicitatie graag.
Deze kunt u richten aan:
Beroepingscommissie Protestantse gemeente Naaldwijk,
p/a van Koppenweg 19, 2672 EG Naaldwijk
of via beroepingscommissie@pkn-naaldwijk.nl

